Nieuwsbrief Samhain 2018

Dag lieve mensen
Hieronder een uitnodiging voor diverse bijzondere evenementen die bij ons in
de Tempel te Anzegem doorgaan... Het is heel belangrijk dat jullie vooraf
reserveren zodat we weten wie er komt.
SAMHAIN CEREMONIE

Dag lieve Goddess vrienden,
Samhain ceremonie op zondag 28 oktober in onze Tempel van de Belgae te
Anzegem: Tijdens deze ceremonie kom je in nauw contact met de Crone
Godinnen. Tanneke Scoonincks , Sheela Na Gig, Christina de Wonderbare ,
Crone zeemeermin Euphrasia, Morgen Mazoe en Zwanezuster Gabriella
wachten je op...Ze willen je helpen om het oude in je leven los te laten, en het
nieuwe te verwelkomen.Hun ketel staat klaar...durf je de transformatie aan?
Hun vleermuis en pad zullen je begeleiden op je weg, en Hun taxus boom
brengt je naar een hoger plan...
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Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail
of telefoon voor 10 september 2018.Reservatie vooraf is gewenst via
0498042493 of via mail lieveke_volcke@hotmail.com adres: Krommestraat 5,
8570 te Anzegem Bijdrage is € 15.- per persoon of € 25.- per koppel.
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Sprays in de kijker voor de Samhain periode
Maya Ix Chel-spray

Visioenen van verleden en toekomst
Deze producten brengen je in diepe meditatie en je krijgt visioenen vanuit het
verleden en de toekomst. Je onderbewustzijn wordt geheeld. The producten
kunnen worden gebruikt bij Maya initiaties, healing sessies en ook gewoon in
je dag dagelijkse leven. Als je de olie en de spray samen gebruikt versterkt dat
de werking.

Morgen Mazoe-spray
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Deze spray staat voor dood, transformatie en wedergeboorte. Het helpt mensen
met datgene los te laten wat niet langer bij hen past, het transformerend naar
iets nieuws. Een magische spray die je in de ketel van Mazoe brengt. Je hebt
volledig vertrouwen in de uitkomst. Een schitterend avontuur voor jezelf, hand
in hand met de Goddess.

Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
14 oktober

Lichtwerker met behulp van de Engelen Les 1

20 oktober

Ambassadeur van Moeder Aarde. Jaarcursus
bestaande uit 12 lesdagen van 10 uur tot 16 uur.

27 oktober

Para Astro beurs Oostende

28 oktober

Samhain ceremonie

11 november

Para Astro beurs Roeselare

23 december

Yule ceremonie

19 januari 2019

Keltische Priesteres/Priester van de Belgae Spiraal I. 8
lesdagen van 10 uur tot 16 uur.

9+10 maart 2019

Weekend rond healing over tijd en ruimte heen
vanuit je bron met de Godin Isis.

20 t/m 24 mei 2019

Sacred Union Retreat in onze Tempel of Love Alcobaca
(Portugal)

7+8 september 2019

Elfen festival Belgie

Reizen 2019
We organiseren in 2019 de volgende reizen :
• Maria Magdalena reis naar Frankrijk van 25 februari t/m 1 maart
• Moeder Aarde reis naar Portugal van 8 april t/m 13april
• Reis Avalon/ Tintagel van 28 april t/m 3 mei
• Culinaire Tempeliers en kasteel reis naar Portugal van 3 juni t/m 8 juni
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• Godinnenreis naar het magische Ierland van 30 augustus t/m 4
september
• Reis Schotland van 23 september t/m 28 september.
Alle reizen gaan door als er minstens 6 mensen meegaan. De prijs is €
1111.- ( reis, hotel op basis van kamer en ontbijt, vervoer in het land en
programma inbegrepen.) Betaling 50% bij inschrijving en 50% 2 maanden
voor vertrek.
Portugal project
Voor het project is er een oplossing gevonden. Deze wordt momenteel
uitgewerkt. Vanaf het moment dat alles officieel is laten we iets weten.

We kijken er naar uit jullie terug te mogen
ontmoeten....We are a tribe of LOVE, all over the world!
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